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Liceum Ogólnokształcące  
Im. B. Prusa w Skierniewicach              
ul. Sienkiewicza 10 
96-100 Skierniewice 
tel. + 48 46 833-31-89 
fax + 48 46 833-31-94 
d.bauer@loprus.pl 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 
(wymiana przyłącza wodnego wewnątrz budynku) 

 
W ramach procedury - zasada konkurencyjności Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bolesława Prusa w Skierniewicach ul. Henryka Sienkiewicza 10, zaprasza do złożenia oferty 

na wykonanie prac remontowych. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach 
Ul. Sienkiewicza 10; 96-100 Skierniewice 
NIP: 836-183-15-77 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wymiana przyłącza wodnego wewnątrz budynku szkoły, zakres prac obejmuje: 
 
 
 
 
 
 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.08.2018 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
 
 
 

Rozkucie istniejącej posadzki  
Około 20m2 

1. Pomieszczenie pomiędzy salą jadalną a 
korytarzem 

2. Pomieszczenie węzła cieplnego 
3. Sala jadalna sklepiku 
4. Sala kuchenna sklepiku 
5. Pomieszczenie pod schodami 

 

Przebicia pod fundamentem 1. Ciepłownia – pomieszczenie pomiędzy salą 
jadalną a korytarzem 

2. Pomieszczenie pomiędzy salą jadalną a 
korytarzem – sala jadalna 

3. Sala kuchenna – pomieszczenie pod 
schodami 

Położenie nowej rury 
Około 30m, fi 50 

1. Ciepłownia – pomieszczenie pomiędzy salą 
jadalną a korytarzem – sala jadalna sklepiku – 
sala kuchenna sklepiku – pomieszczenie pod 
schodami. 

2. Podsypanie rury oraz ustabilizowanie podłoża 
3. Instalacja reduktora ciśnienia 

Naprawa uszkodzonej podłogi 
Około 20m2 

1. Wykonanie izolacji posadzki 
2. Wykonanie wylewki betonowej 
3. Położenie glazury 
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: d.bauer@loprus.pl , 
faksem na nr: 046 833-31-94,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Ul. Sienkiewicza 
10; 96-100 Skierniewice do dnia 15.06.2018r. godzina 1500.  
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 18.06.2018r., o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty 
wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 -  Cena 100% 
  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie, oraz na stronie 
internetowej szkoły. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bauer pod numerem telefonu 501-662-945 oraz adresem email: 
d.bauer@loprus.pl 
  


